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«‘Zu’ lanik
pertsonalena da,
edo nire bizitzatik
hurbilen dagoena»
ANJEL LERTXUNDI 
IDAZLEA

‘Zu’ izenburua duen lan berrian emaztearen gaixoaldia du
hizpide. Asteartean aurkeztu zuen Donostian eta bihar
Zarauzko Garoa liburu dendan izango da //2-3

Emakumeak
elkartu eta
Azpeitiko puntu
ilunak izendatu
dituzte
Indarkeria matxistaren aurka
egin zuten atzo Urola Kosta
eskualdeko herrietan.
Horretarako elkarretaratzeak,
hitzaldiak, adierazpen
instituzionalak 
eta muralak pintatu zituzten  //5

Errezilen produktu
ekologikoen
inguruko jaia
antolatu dute
etzirako // 7

Zumaia
Zumaiako
Gazte
Asanbladaren
10. urtemuga
festa giroan
ospatuko dute
larunbatean //4
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–ARITZ MUTIOZABAL
Emaztearen pankreako minbi-
zia du abiapuntu eta ardatz An-
jel Lertxundik (Orio, 1948) bere
lan berrian. Zu izenburua (Erein)
jarri dio, emaztea liburuan aur-
kezten duen modu berean; eta
gaixoaldiaren prozesua du kon-
tagai, bizitzaren inguruko gogo-
etak tartekatuz.
Fikzioa albo batera utzi, eta
norbere kontuez ari zara. Idaz-
le bezala argitaratzen duzun la-
nik zailena eta, era berean, bilu-
ziena izan al da?
Lanik pertsonalena da, edo nire
bizitzatik hurbilen dagoena. Li-
buruan jasotakoa liburuan gera-
tzen da, eta hor zalantza izaten
da esperientzia pertsonal horrek
guztiak aguantatzen ote duen li-
buruan. Azken finean, liburuak
berak justifikatu behar du bere
burua, ez halako kontatzen due-
lako. Distantzia gero eta txikia-
goa denean, eta norbere bizitza-
ren aitortza bat bihurtzen dene-
an, askoz ere konplikatuagoa da.
Bertigoa ere askoz ere handiagoa
da lan hori egiterakoan, gauza
asko daudelako inplikatuta. Ba-
tetik, batere erosoa ez den egoera
bat duzulako ardatz, eta beste-
tik, beste pertsona bat delako
egoera horretan dagoena, baita
tartean gaudenak ere. Hori guz-
tia eman behar baduzu, nola
eman eta nola tajutuk ere eragi-
ten du bertigoa. Baita irakurlea-
rena ere.  Inoiz halako lanik egin
ez dudanez, kezkatzen nau ira-
kurlearen pertzepzioa nolakoa
izango den; batez ere, nire mun-
du hurbilean. Beldur horiek ba-
ditut.
«Diagnostikoa eman eta bere-
hala, testuok ordenagailuko
dokumentu batean gordetzen
hasi nintzenean, ez nuen asmo
jakinik, baina banekien egunen
batean material guztia publiko
bihur zitekeela. Baita nik edo
Zuk nahi ez bagenu ere».
Behin zerbait idazten duzunean
beti dago arrisku hori, egunen
batean argitaratua izateko auke-
ra. Hori gainean daukazu, baina
inondik ere ez aurreasmorik ho-
rretaz liburu bat egitekoa. Hori

askoz ere beranduago etorri zen.
Lan hau jasotzen hasi nintzene-
an, ni ez nintzen liburu bat idaz-
ten hasi: apunte batzuk, hustu-
tze batzuk, momentuko hase-
rraldiak kentzeko ahalegin bat,
eta, nolabait esateko, nire burua-
rentzat zerbait terapeutikoa
izango zen kontu bat. Idazten
hasi eta handik urtebetera-edo
liburu bat egiteko materiala ba-
nuela konturatu nintzen. 
Eta zein izan zen momentu ja-
kin hori?
Emaztearekin kontu horretaz
hizketan ari nintzeneko batean
izan zen. Biok askotan hitz egi-
ten dugu liburuan aipatzen den
ars vivendi horretaz, bizitzari
ahalik eta etekin gehien atera be-
harko genion ideiaz, eta une ho-
rretan berak zera esan zidan
umore beltzez: bera hil ondoren
argitaratzen banuen, porrotaren
liburua egingo nuela. Arrazoi
guztia zuela pentsatu nuen. Ez
nuela porrot baten istorioa egin
nahi erabaki nuen, borroka bate-

na baizik. Gaitz baten kontra ari
ginenez, nahiago nuen liburua
modu positiboan bukatu. Libu-
rua kalean baldin badago, borro-
kan jarraitzen dugulako da. Ez
dago sendatuta, baina segitzen
dugu bizitzen.
Ars vivendihorri ohore eginez,

honakoa diozu liburuan: «Bizi-
tza maite diat, horregatik ari
nauk heriotzaz».
Bizitzak heriotza du zor, baina
nik bizitzaz hitz egin nahi dut.
Bizitzaz hitz egiteko derrigorrez-
koa dut heriotzaz hitz egitea, bai-
na heriotzari izkin egiteko. Kon-
tziente naiz zer den bizitza, bai-
na bitartean tarari egin eta nire
martxa jarraituko dut. Batez ere,
etsipenik gabe bizitzen saiatuko
gara. Inolaz ere modu ezkor ba-
tean, ezta pentsatu ere. Horreta-
rako, ez dago pentsamendu erli-
jioso bat garatu beharrik. Nik
uste dut gizakiak baduela erlijio-
aren loturarik gabe bizitzeko
nahikoa gaitasun.
Hiru urteko bizipenen aitortza
honetan ematen dituzun da-
tuak, tokien izenak, pertsonak
eta abar benetakoak dira.
Emaztearen izena ez da ageri,
Zu izenez ageri da. Anonimatu
disimulatua dirudi?
Hasiera-hasieratik apunteetan
bere erreferentzia egiten nuene-

an, kuriosoa iruditu zitzaidan
berari Zu deitzea. Proba batzuk
egin nituen, eta ongi funtziona-
tzen zuela ikusi nuen. Baina gau-
za bat da Zu horren funtziona-
mendu literarioa, eta beste bat,
berriz, narratzailea. Liburuko
narratzaileak gaixo dagoen per-
tsona bat du ondoan, eta haren-
gana hurbildu nahi du, eta bera-
rekin eraman beharra dauka
zama hori guztia, baina ez da
bera gaixo dagoena. Gaixo ho-
rren zirkunstantzian jende asko
dago, eta norbere izenez deitzen
badiozu emakume horri, pertso-
nalizatu egiten duzu. Zu deitzen
badiozu, aldiz, orokortu. Gaixo
dauden pertsona guztiak edo li-
buru honetan ordezkatu litezke-
enak norbaitentzat Zu izango
dira. Alde horretatik, garrantzi-
tsua iruditzen zitzaidan orokor-
tzea, jende asko egon daitekeela-
ko bilduta Zu horretan. Gu indi-
bildualki gaude liburuan, baina
nik nire izenik jartzen ez badut
ere, nire lan batzuen berri ema-

«Borroka baten istorioa da»
ANJEL LERTXUNDI IDAZLEA
Orain arteko lanik «pertsonalena» argitaratu du Lertxundik, ‘Zu’ izenburupean. 
Emaztearen gaixoaldia du hizpide, eta bi modutara kontatzen du: senar bezala eta idazle gisa.
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«Gaixoaldian
pentsatu egiten da,
eguneroko jardueran
baino gehiago»

«Gaitz baten kontra
ari ginenez, nahiago
nuen liburua modu
positiboan bukatu»

«Norbaitentzat 
Zu izango dira gaixo
dauden pertsona
guztiak»

‘‘



//3
Zarautz

UROLA KOSTAKO HITZA
Osteguna, 2015eko azaroaren 26a

ten dut, eta, orduan, ezagutzen
nautenek badakite nitaz ari nai-
zela. Aldiz, bestearena urrutira-
tu egiten dut, pixka bat difumi-
natu, orokorrago bihurtzeko eta
ge hiago biltzeko.
Beti da deserosoa minbiziaz jar-
dutea. Tabua dela dirudi. Libu-
ruan badago guztia naturalta-
sunez edo normaltasunez aur-
kezteko intentzioa. Izan al
daiteke autolaguntzarako libu-
ru bat?
Autolaguntza bada, guretzako
izan da. Ez, ez neukan horrelako
asmorik. Berez, sufrimenduaren
eta gaitzaren existentzia gai uni-
bertsala da, hasiera-hasieratik
egon dena. Liburuan diot nire li-
burutegitik kenduko banitu, al-
dez edo moldez, sufrimenduare-
kin zerikusia duten liburuak, oso
ale gutxirekin geratuko nintza-
tekeela. Aurretik ere hausnartua
nuen gai honen inguruan, eta
kasu honetan, hain hurbil izan-
da, bidera atera da. Zirkunstan-
tzia horrek eragin egiten dizu,
nahi ez baldin baduzu ere: zer
gertatzen zaigu, bizitza aldatu
zaigu,eta horretaz guztiaz jardu-
tea gure hizketaldietan, gure ha-
rremanetan, eta, batez ere, nor-
berak bere baitan, alegia. Hori
kontatzea tabua biluzteko mo-
dua zen guretzat. Hau gertatu
zaigu, baina onartu beharra dau-
kagu. Ahal dugun neurrian, nor-
maltasunarekin hartu, eta ho-
rrek gehiago lagunduko digu,
beste aldera begiratzen jardutea
baino. 
Idazle eta liburu askotara jo
duzu idazteko prozesuan.
Gure kontatzearekin batera, hasi
nintzen modu sistematiko bate-
an gai horiekin zerikusia zuten
liburu asko irakurtzen. Pixkana-
ka-pixkanaka horri buruz ezagu-
tza zientifiko edo filosofiko bat
biltzen hasi nintzen, baina baita
ezagutza literario bat ere; hau da,
idazleak nola hurbildu diren
kontu hauetara. Ni harrituta ge-
ratu naiz zenbat idatzi den gai
hauetaz. Batzuetan fikzioa egi-
nez, eta besteetan testigantza
pertsonalak jasoz, narratzailea
bera gaixo dagoelako edo gertu-
ko norbait. Hor ahots ezberdi-
nak agertzen dira, eta interesga-
rria iruditu zait bakoitzak nola
ebazten duen aitortza hori. Lilu-
ragarria egin zait hori literarioki
lantzea.
Liburuan bi ahots daude: bata,
zurea, senar gisara, eta bestea,
zurea, baina idazle zaren alde-
tik. Zergatik bi perspektiba ho-
riek erabiltzearen hautua?
Alde batetik, liburuari erritmo
bat emateagatik. Lehen pertso-
nan hain testingatza luzea egitea

pisutsua egingo litzateke, eta
hausnarketa egiteko garaian,
nola egin? Lekuko zuzena dena
senarra da, baina senarra erreti-
ratzen denean bere bakardade-
ra, eta pentsatzen hasten dene-
an, beste pertsona bat da. Or-
duan, pentsatu nuen bi ahots
horiek ezberdintzeak, besteak
beste, tonuen ugaritasun bat
emango ziola. Bestela, gehiegi ez
ote ziren nahastuko kontakizu-
na eta hausnarketak. Irakurleak
lehen pertsona ikusten duenean
pentsatzen dut badakiela nolako
testua datorkion, eta hirugarren
pertsona ikusten duenean ere
badakiela beste giro batean sar-
tuko dela. Intuitiboki bada ere,
irakurlea konplize bihurtzen da
horretaz jabetzen denean.
Hainbat gairen inguruan haus-
nartzen duzu: gaixotasuna eta
gaixoa, medikuntza, bizitza eta
heriotza, fedea eta erlijioa...
Saiakeratik ere badu. Badirudi
bi liburu daudela batean.
Posible zen bi liburu ateratzea.
Gaixoaldia da, gaixoaren eta ha-
ren aldamenean dagoenaren al-
detik, bi zirkustantzien arteko
lotura bat. Azken finean, gaixoa-
ren inguruko kontakizun bat
dago hor. Baina gaixoek badute
barne mundu oso konstante bat:
zergatien inguruko jarduna. Gai-
xoaldian pentsatu egiten da;
eguneroko jardueran baino
gehiago. Mugako egoera batean
zaude, eta muga horretan ho-
rren denbora luzean egoteak
hausnarketarako bide ematen
dizu. Gaixoa etengabe dago gai-
xo. Orduan, bizitzako beste ele-
mentuetan ez bezala, bizitza tisi-
ko hori, joan-etorrikoena, eta
bestetik, barrura biltzearena edo
pentsaerarena, oso uztarturik
daude. Egia da saiakeratik ba-
duela, baina bizitza gehiago da

bi horien arteko lotura. Guk nor-
malean kanpoko kontuak konta-
tzen ditugu, baina konturatu
gabe barruan mugitzen zaigu-
nak askoz ere presentzia handia-
goa duela gure bizitzan. Beraz, bi
alde horiek lotzeak badu erreali-
tatearekin zerikusia.
Zenbait unetan Berria egunka-
riko zutabegile kutsua suma-
tzen zaizu. Oharkabean atera-
koa izan da ala kazetari izaera
gailendu zaizu testuok idazte-
rakoan?
Lehenik eta behin esan behar
dut pasarteak direla, eta hala
izanda, pasarteek beste abiadura
eta egitura bat behar dutela, tes-
tu luze jarrai batek ez duena.
Txinpartak dira. Zuk oroitzen
duzuna, nahiz eta duela bi egun
idatzi, bezperan gertatutakoaz
hitz egiterakoan jada memoria
da. Memoria den neurrian hor
badaude elaborazioak, baina
memoria kontserbatzen duena
ez da lotura edo segida handi
bat, nobela klasiko batean beza-
la. Eta nik ez nuen halako segi-
darik egin nahi. Gurea bezalako
egoera batean egun bakoitza
egun bakoitza da, eta ahal duzun
intetsitate handienarekin bizi
nahi duzu egun bakoitz hori.
Egun bakoitza garaipen bat da,
hobea ala traketsagoa izanagatik
ere. Momentua definitzeko ga-
raian, eta pasarte horiek emate-
ko garaian, egunero egiten du-
dan zutabegile lana hurbil dago
liburuan egin dudanarekin,
nahiz eta egunkarirako beste
gauza batzuetaz izaten den. No-
labait esateko, gure prozesuaren
eta bizitzen ari garen horren ka-
zetaritza egiten aritu naiz. Zuta-
begintza edo kazetaritzaren alde
literario hori, alegia. Beraz, ez da
kasualitatea izango! Liburuan,
gainera, badaude birziklatutako
lauzpabost testu, Berria-n argi-
taratuak. Ondoren, berreskuratu
eta liburuan integratu dituda-
nak, nahiz eta gehienak diferen-
te dauden.
Liburua kalean da, baina orain-
dik ere borrokan jarraitzen du-
zuela diozu. Apunteak hartze-
ko lanean jarraitzen al duzu?
Bai. Liburua duela 20 bat egun
entregatu nuen, eta ordutik libu-
ruan jaso behar nituen edo sar-
tzea ona izan zitezkeen gauza
batzuk topatu ditut. Oraindik li-
buruarekin pentsatzen dut. Egia
esanda azkenaldian nahiko bo-
lada lasaia daramagu, horrelako
bizimodua ere errutina bihur-
tzen baita. Egoera nahiko stand
bydago, orduan esan genezake
ez dela gauza berezirik gerta-
tzen, eta gaixotasunaren erruti-
na kontatu beharko nukeela.

–A. MUTIOZABAL
Idazle askoren aipuak, esanak
eta idatziak jaso ditu Anjel Ler-
txundik liburu berria atontzera-
koan. Dokumentazio lan zorrotz
batean murgildu da bete-bete-
an. «Liburua idazten hasi nintze-
nean, gure onura partikularra bi-
latzen ari nintzen literaturaren
bitartez. Beste norbaitek bidaia-
tuz edo beste gauza bat eginez
egingo lukeen bezala. Nire arma
literatura da, eta argi eta garbi
neukan literatura egin nahi nue-
la. Literatura lagungarri gisa».
Abiapuntua hori izanda, nor-

maltzat jotzen du liburua errefe-
rentziaz jantzita agertzea. Baina
bereziki hiru idazle izan ditu gi-
dari prozesuan zehar: Thomas
Mann, Albert Camus eta Susan
Sontag. Hain justu ere, Mannen
Mendi magikoa, Camusen Izu-
rritea eta Sontagen liburuak oso
presente daude. Horiekin bate-
ra, beste hainbat idazlerengana
jo du, batzuk lehendik ezagu-
tzen zituenak eta besteak «orain,
lan honi esker» ezagututakoak.
Aipua testuan integratzen den

beste «tresna literario bat» dela
dio Lertxundik. «Ongi, labur eta
zehatz esana baldin badago, ai-
pua bota eta segi aurrera!». Uste
du aipua integratu daitekeela
disko edo film baten erreferen-
tzia egiten den bezala. «Irakurle-
ari eskaintzen zaion informazio
bat gehiago da hori. Beraz, aipua
da testu literario baten beste osa-

garri bat gehiago. Liburu batean
aipu asko agertzen bada, horrek
ere markatzen du zer-nolako es-
tilotako lan baten aurrean dago-
en irakurlea, eta zer esaten ari
zaion liburua».
Une honetan, David Shields-

Hambre de realidad liburua ira-
kurtzen ari da; berokiko poltsi-
koan zeraman elkarrizketako
egunean. «Liburua dago aipuz
osatuta. Teoria literario bat dago
honen barruan, eta autoreak sis-
tematu egin ditu hautaketa ba-
ten bidez», aditzera eman du.
Idazle eta idazle artean, Euge-

nio Montale italiarraren hiruz-
palau poema ere oparitzen ditu
Lertxundik bere lan berrian.
Hain justu ere, duela hilabete pa-
satxo argitaratu zuen Montale-
ren antologia Munduko Poesia
Kaierak bilduman.

Apunteen karpeta
Zu-n jakitera eman duenez, Zur-
kulua izeneko karpeta bat du
Lertxundik besteen esanak eta
bere apunte guztiak gordetzeko.
«Guk etxean badugu sukalde on-
doan gela txiki bat, trasteleku
moduko bat, eta horri deitzen
diogu zurkulua». Aia aldean ga-
rai batean asko erabiltzen zen hi-
tza dela dio, «baina haiek zirku-
llua esaten zuten». Hiztegietan,
aldiz, zurkulu gisa agertzen da.
«Traste zaharrak eta abar gorde-
tzeko tokia da, eta ganbara esa-
ten diogun horren tankera du». 

«Gure onura partikularra
bilatzen aritu naiz
literaturaren bitartez»

Bihar, Garoa 
liburu dendan
aurkeztuko du

Asteartean aurkeztu zuen An-
jel Lertxundik Zu lan berria,
Donostian. Ohi bezala, aurkez-
pen ofizialaz gain, eta bere gai-
nerako lanekin egiten duen be-
zala, honakoa ere etxean ere
aurkeztuko du. Zarauzko Ga-
roa liburu  dendan da bihar,
19;00etatik aurrera, azken la-
naren nondik norakoen berri
emateko. Lertxundirena ez da
Zarauzko Garoan egunotan
aurkeztuko duten liburu baka-
rra. Inaki Zubeldiak haurren-
tzako Martetarrak Zarautzen
aurkeztuko du.


